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ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ УЧЕСНИКА 
 

Прву међународну балетску академију - SARA-NORAMASTER одржаће "САРА-НОРА ПРИМА 
Интернатионал Баллет Ассоциаја", у даљем тексту Организатор и Бургаска државна опера, уз 

подршку Општине Бургас, под покровитељством Градоначелник општине Бургас г-на Димитра 
Николова и уз асистенцију Министарства културе Републике Бугарске. 

 
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
1.1. Међународна летња балетска академија SARA-NORA MASTER одржаће се од 
Од 1. јула до 09. јула 2023 у згради Бургаске државне опере са програмом: вежбе-мајсторске 
часове, репертоар, модерне технике и карактеристичне игре. 
Пријаве су отворене за све учеснике - напредне извођаче на ELITE нивоу - са високим 
перформансама /5-6 часова недељно/ без ограничења у образовању. 

 
На Балетској академији САРА-НОРА МАСТЕР могу учествовати балерине и балетске играчице 
из свих земаља, које се баве балетском уметношћу у националним и приватним балетским 
школама и школама ELITE - НАПРЕДНОГ нивоа. 
 
1.2. На академији се могу пријавити балетни играчи у три старосне категорије: 
• Група А – 12-14 година. 
• Група B - 15-17 година. 
• Група C – 18-26 година. 
ПАЖЊА! Сви напредни плесачи старији од 12 година могу се пријавити за Мастер 
академију. Настава ће бити: вежбе, репертоар, карактеристични плесови и модерне 
технике. Не препоручује се почетницима! 
 
1.3. Максималан број пријављених који ће бити примљени за учешће на Балетској академији 
САРА-НОРА МАСТЕР је укупно 120 полазника. Након регистрације 120. кандидата, 
Организатор ће престати да прима пријаве на сајту. 
1.4. Полазници Балетске академије САРА-НОРА МАСТЕР могу учествовати и као такмичари на 
Балетском такмичењу САРА-НОРА ПРИМА, које се одржава паралелно од 4. јула до 9. јула 
2023. године. 
Напомена: Организатор Балетске академије САРА-НОРА МАСТЕР задржава право допуна и 
измјена Правила и Програма. 

 
2. НАСТАВНИЦИ 

  
2.1. Педагошки кадар Балетске академије САРА-НОРА МАСТЕР чиниће светски познати глумци 
балетске уметности из Русије, Бугарске и Италије. 
2.2. Уметничко веће наставника са Саром-Нором Крастевом ће лично изабрати најбоље учеснике 
у кореографијама ансамбла за отварање једног од такмичарских дана, као и НАГРАЂЕНЕ 
УЧЕСНИКЕ Балетске академије САРА-НОРА МАСТЕР за учешће на ГАЛА фестивалу. 
Међународно балетско такмичење САРА-НОРА ПРИМА. 
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3.  КАЛЕНДАРСКИ ПРОГРАМ 

1. јула 
По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 

2. јула 
По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 

3. јула 
По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 

4. јула 
 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 

5. јула 
 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 
Дневна проба учесника на такмичењу SARA-NORA PRIMA  
Званично отварање такмичења  
Први круг – први дан 1/1 Такмичење SARA-NORA PRIMA  

6. јула 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 
Дневна проба такмичара на такмичењу SARA-NORA PRIMA  
Први круг – други дан 1/2 Такмичење SARA-NORA PRIMA 
Састанак међународног жирија. 

7. јула 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 
Дневна проба такмичара на такмичењу SARA-NORA PRIMA  
Други круг – први дан 2/1 Такмичење SARA-NORA PRIMA 

8. јула 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 
Дневна проба такмичара на такмичењу SARA-NORA PRIMA  
Званично отварање такмичења  
Други круг – други дан 2/2 Такмичење SARA-NORA PRIMA 
Састанак међународног жирија. 

9. јула 

По РАСПОРЕДУ Мaster classes SARA-NORA MASTER 
екзерсис, репертоара, карактеристичних плесова и савремених техника. 
Дневна проба. 
Додела награда и Гала концерт лауреата, финалиста Интернационално 
балетско такмичење САРА-НОРА ПРИМА и изузетних учесника  
САРА-НОРА МАСТЕР - Летња академија. 

Напомена: По завршетку регистрације биће послат детаљан РАСПОРЕД - сатница. 
 

4. ПРОГРАМ и НАГРАДЕ 
 
4.1 Учешће у ПРОГРАМУ Балетске академије SARA-NORA MASTER  укључује: 
• Програм обуке и подизања нивоа извођења од 1. јула до 9. јула 2023. године у салама и на сцени 
Бургаске државне Опере. Екзерсис и Репертоар: Класика, Карактерни, Модерни. 
• FULL PASS  - личне баджове - улазнице са седиштима у Бургаском државном оперском 
позоришту, за све дане Међународног балетског такмичења SARA-NORA PRIMA. 
• CERTIFICATE - Уверење о преузетом наставном материјалу са дисциплинама и бројем часова 
са аутограмима балетских педагога и руководиоца академије - Сара-Нора Крастева. 
• Сувенири и поклони са логом Академије и Организатора. 

 
4.1. НАГРАДА за најбоље учеснике Балетске академије SARA-NORA MASTER . Учешће на 
отварању и Гала концерту Балетског такмичења SARA-NORA PRIMA. 
4.2. НАГРАДА ЗА ИСТАКНУТЕ УЧЕСНИКЕ - Стипендије за бесплатну школарину Русије и 
Бугарској. 
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4.3.НАГРАДА – ЛИЧНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ДРУГОМ ИЗДАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ 
БАЛЕТСКОГ ТАКМИЧЕЊА САРА-НОРА ПРИМА 2024. 
Белешка: 
Организатор прихвата све предлоге физичких и правних лица из Бугарске и иностранства 
која желе да учествују у пројекту Балетске академије са сопственим наградама, које ће 
доделити Сара-Нора Крастева. 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ 
  
5.1 Котизација за учешће на Међународној балетској академији SARA-NORA MASTER  
износи 300 €. Износ се дозначује на жиро рачун Удружења, најкасније до 30. априла 2023. 
године. Све провизије за банковне трансфере падају на рачун учесника. Копија документа 
о банковном трансферу мора бити приложена уз пријаву за учешће у вашем имејлу о 
финансијском налогу. Стартнина се не враћа. 
  
5.2 Сви учесници сами плаћају своје путне трошкове до Бургаса и назад и трошкове боравка. 
5.3 Сви учесници сами обезбеђују своје здравствено или друго осигурање. 
5.4 Здравствена нега за хронична и друга трајна обољења учесника је на њиховом трошку. 

 
6. ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ / РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

 
Идите на нашу веб страницуwww.saranoraprima.org, пажљиво проучите информације у 
одељку PROPOSITIONS: и преузмите потребне прописе са условима користећи дугму: 
SARA-NORA PRIMA - прочитај пажљиво до краја! 
SARA-NORA MASTER - прочитај пажљиво до краја! 
 
РЕГИСТРАЦИЈА/ REGISTRATION: 
ако желите да учествујете у балетском такмичењу: изаберите дугме за везу: SARA-NORA 
PRIMA, ако желите на Балетску академију: изаберите дугме за везу: SARA-NORA MASTER 
Систем ће вас усмерити директно на платформу за електронску регистрацију нашег партнера 
 www.danceolympiad.org 
6.1. Региструјте свој налог на платформи www.danceolympiad.org тако што ћете попунити 
обавезна поља за своју е-пошту и лозинку латиницом и кликните на SEND / ПОШАЉИ. /уради 
то једном/ 
6.2. Сачекајте док не добијете е-пошту са потврдом регистрације. Све захтеве за активацију 
налога за пријаву генерише и обрађује администратор. Чим администратор одобри ваш захтев за 
регистрацију налога (1 сат), добићете аутоматску потврду мејл - одобрење / проверите "Spam" - 
спам фолдер /, након чега можете ући на сајт користећи свој налог: е-маил и Лозинка. 
 
6.3. Пажљиво пратите упутства за креирање налога на сајту, морате писати на енглеском - 
латиници и попунити своје податке: Држава, Град, алетска школа или позориште итд. Пишите 
кратко и јасно, информације ће бити одштампане у дипломама. 
ПАЖЊА! Регистрација Вашег налога се сматра завршеном и ажурном тек након што добијете 
мејл ПОТВРДУ /проверите нежељену пошту/ да је Ваш налог активиран. Ово је важан корак у 
регистрацији вашег личног налога преко којег можете регистровати своје учешће !!! 
 
6.4. Унесите кратке информације у ПРОФИЛ ШКОЛЕ / SCHOOL PROFILE: 
поставите малу ФОТОГРАФИЈУ, презиме, име - великим словима латиницом, плесно 
образовање и место рада или студирања, контакт телефон са ВИБЕРОМ /обавезно/ и кратке 
информације: Датум и место рођења, најуспешнији наступ на класично наслеђе до данас. 
НАЗИВ ШКОЛЕ / NAME SCHOOL : Стручна школа коју тренутно похађате или у којој радите. 
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ДРЖАВА/ГРАД/ЕМАИЛ/ВЕБСАЈТ / COUNTRY/ CITY/ EMAIL/ WEBSITE : Држава, град, 
тренутна адреса е-поште да вас контактирамо и у последњем прозору налепите везу до ваше FB 
или Instagram странице, почиње от: www._ _ _ _ _ 
6.5. Идите на дугме COMPETITORS, унесите све податке о себи великим словима на 
латиници / Име, Презиме, Датум рођења. 
6.6. Идите на дугме: DANCE/ MUSIC - користите дугмад ADD/ SAVE- CHANGE /SAVE - 
DELETE - ДОДАЈ/САЧУВАЈ- ПРОМЕНИ / САЧУВАЈ - ИЗБРИШИ.  
Наведите у прозору DISCIPLINE:  SARA-NORA MASTER 
Старосна категорија по пропису Age Category: A / B / C 
Ниво: Level: ELITE  
изаберите номинацију NOMINATION:  SOLO  
ПАЖЊА!!! 
Dance/Music LINK: NAME: ставите име супервизора, кореографа, наставника у следећи прозор 
и напишите га укратко латиницом. 
MUSIC FILE UPLOAD: Ово је прозор за окачване кратку музику у МРЗ формату, како би 
систем одобрио вашу регистрацију.  
Time: max 1 min 
Beginning: from POSE 
NOTE: / НАПОМЕНА: Прозор за кратке белешке. 
COMPETITOR: само кликните на поље и систем ће аутоматски унети ваше име из базе података 
и понудити вам имена у панелу за избор. 
REGISTER / РЕГИСТРАЦИЈА: притиском на ово дугме на крају, морате сачекати да систем 
отпреми и обради ваше информације. Када се појави зелени текст за успешну регистрацију, 
можете наставити да уносите следећег УЧЕСНИКА тако што ћете се вратити на 
DANCE/ MUSIC - и поновити процедуру ADD/SAVE - CHANGE / SAVE – DELETE - 
ДОДАЈ/САЧУВАЈ - ПРОМЕНИ / САЧУВАЈ - ИЗБРИШИ. 
 

7.  ДОВРШИТЕ РЕГИСТРАЦИЈУ: 
  
7.1 Финансијски налог путем мејла је ОБАВЕЗАН! Морате послати на: 
ibasaranoraprima@gmail.com  мејл са ID-бројем учесника, именима латиницом и документом из 
финансијског налога за плаћени унос, скриншотом или фотографијом документа, као у 
ПРЕДМЕТУ: мора навести SARA-NORA MASTER  са два латинична имена учесника. 
7.2 Након уплате, добићете Е-МАИЛ - ПОТВРДУ од Организатора, о примљеној накнади и 
успешној регистрацији. 
7.3 Све провизије за банковне трансфере падају на терет учесника. 
7.4 Потврда о регистрацији за учешће ће вам доћи као одговор тек након уплате SARA-
NORA MASTER  КОТИЗАЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ - 300 € еура, која је неповратна без 
документованих разлога. 
7.5 Након што примљени кандидати добију е-маил потврду од Организатора да су 
уплатили, одобрили и регистровали се за учешће на АКАДЕМЈИ  SARA-NORA MASTER , у 
истој поруци ће добити и упутства за учесника. 
ПОМОЋ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ТЕЛ: + 381 60 300 48 79 (Viber);  Евгениа   
 
ПРИЈАВЕ до 30.04.2023 веб-сајт: www.saranoraprima.org 
Уплата до 30. априла 2023. године уз уплатни налог 
на е-маил: ibasaranoraprima@gmail.com 
ЕВРО РАЧУН У БУГАРСКОЈ: 
ПРВА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА, Бугарска, Софија 
IBAN: BG71FINV91501017655142   BIC: FINVBGSF 
IBA SARA-NORA PRIMA / Евгения Трофимчук 
Разлог: SARA-NORA MASTER / Име и презиме учесника на латиници 
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ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ НА ВИБЕРУ: +381 60 300 48 79 - Евгениа 

  
8. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  
8.1. Било која врста фотографије, видеа и кинематографије, аматерске или професионалне током 
SARA-NORA MASTER Међународне балетске академије, може се снимити само уз посебну 
дозволу Организатора и уз плаћање. Сва права на фотографије и видео записе припадају 
Организатору. Забрањено је фотографисање без акредитације. 
8.2. Израда било које врсте сувенира и других предмета са заштитним знаком и именом 
Међународне балетске академије SARA-NORA MASTER или њених инхерентних елемената 
могућа је само уз претходну писмену дозволу Организатора, закључење одговарајућег уговора и 
плаћање одређене накнаде.  
8.3. У случају да дође до спора у тумачењу овог правилника за учешће на Првој Международна 
Балетна академия SARA-NORA MASTER  истинитим ће се сматрати само бугарски текст. 
 
ПРИЛОГ 1 
1. Руководиоци су одговорни за своје солисте или групу. 
2. Сви учесници морају понети и предочити првог дана документ којим се доказује њихов 
идентитет и образовање. 
3. Организатори не одговарају за новац и драгоцености остављене без надзора на територији 
комплекса. 
4. Организатори задржавају право на измене и допуне у циљу оптимизације организације, по 
погодном распореду, неопходних мера безбедности, пристојног понашања учесника, вођа и 
гледалаца. 
5. У случају кршења правила наведених у овој одредби, кашњења или недоласка на такмичење и 
сл., котизација се не враћа, Организатор има право да дисквалификује учесника без враћања 
котизације. 
6. У случају кршења правила јавног реда и безбедности, Организатор има право да удаљи 
прекршиоца без повраћаја накнаде за учешће. 
7. Након уплате и слања службеног мејла – Пријава за учешће, ова 
слажете се са условима описаним у овом УРЕДБУ са Правилима. 

  
Срећно свима! 
 
С поштовањем, 
Управни одбор Међународног балетског удружења "САРА-НОРА ПРИМА": 
Сара-Нора Кръстева 
Риолина Топалова 
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